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بخش خصوصى

استاندار آذربایجان غربى:

یافتن بازارهاى هدف در صادرات نیازمند هدف گذارى معقول است

رییس هیات ورزش پهلوانى و زورخانه اى استان زنجان:

32 نهاد دولتى موظف و موکلف به حمایت 
از فرهنگ پهلـوانى هستند

مدیرکل تامین اجتماعى استان زنجان:

دریافت خدمات سـریع و آسان 
بیمـه اى میسر شد

A  :مدیـرکل تامین اجتماعى اسـتان زنجـان گفت
دریافـت خدمـات سـریع و آسـان بیمه اى میسـر شـد و 
بیمه شـدگان مى تواننـد خدمـات خـود را بـه صـورت 

غیرحضـورى دریافـت کنند. 
 مسعود علیارى به ایسنا اظهار کرد: با توجه به الزام ارائه 
خدمــات غیرحضورى به بیمه شــدگان، همچنین تحول 
در ارائــه خدمات غیرحضــورى و بهره مندى از فناورى 
اطالعات در انجام فرآیندهاى ادارى، هم اکنون زمینه ارائه 
خدمات مذکور به صورت غیرحضورى فراهم شده است. 
ایـن مسـوول ادامـه داد: بیمه شـدگان، مسـتمرى بگیران 
و کارفرمایـان مى تواننـد در راسـتاى دریافـت خدمـات 
سـریع و آسـان و صرفه جویى در زمان و هزینه، به جاى 
مراجعـه حضـورى بـه شـعب تامین اجتماعى، بـه پایگاه
h�ps:��eservices.tamin.ir مراجعـه کـرده و 65 مورد 

از خدمـات ضـرورى خـود را دریافت کنند.

وى افـزود: ایـن خدمـات غیرحضـورى همـه مـوارد از 
جملـه دریافـت دفترچـه در محـل انتخابـى، دریافـت 
سـوابق و مـدت  زمانـى کـه تـا بازنشسـتگى باقـى مانده 
اسـت، دریافـت کمک هزینـه ازدواج، درخواسـت بـراى 
جانـب  از  بازرسـى  بـه  اعتـراض  کارگاه،  از  بازرسـى 

کارفرمـا و ثبت نـام اولیـه را شـامل مى شـود.
علیـارى بـا تاکید بـر این که تا پیـش از این، بیمه شـدگان 
ناچـار بـه مراجعـه و حضـور در شـعبات و صرف وقت 
و تحمـل هزینه هـاى مالـى و روانـى بسـیارى بودنـد، 
افـزود: رویکـرد سـازمان تامین اجتماعـى در ایـن بـاره، 
دسترسـى و اسـتفاده از کارآمدترین و بهترین شـیوه هاى 
ارائه خدمت و کسـب رضایت مندى مراجعان اسـت. در 
ایـن راسـتا، گام هاى موثـرى براى رفاه حال بیمه شـدگان 
ارائـه  متمرکـز  سـامانه  راه انـدازى  کـه  شـده  برداشـته 

خدمـات غیرحضـورى از مهم تریـن آن ها اسـت. 

مسکنى که سامان ندارد
A  باالى مســکن در زنجان قیمت هاى 

مشکالت و شایعاتى را براى متقاضیان به وجود 
آورده است.به گزارش ایسنا منطقه زنجان، رکود 
تورمى بخش مسکن که از میانه هاى سال گذشته 
آغاز شده بود، از ابتداى امسال، سرعت بیشترى 
گرفته و على رغــم کاهش میزان تقاضاى واقعى 
براى خرید، قیمت  زمین و آپارتمان در زنجان و 

برخى دیگر از استان ها افزایش یافته است. 
این اتفاق در شرایطى رخ داده که متقاضى واقعى 
براى مســکن وجود دارد ولى ایــن متقاضیان 
افرادى هستند که با افزایش قیمت توان خرید را 
از دست داده و از چرخه تقاضا خارج مى شوند 
ولى بــاز هم مازاد عرضه در این بخش ســبب 

نمى شود قیمت مسکن پایین بیاید. 
در روزهاى گذشته نیز شاهد انتشار مواردى در 
فضاى مجازى در رابطه با کاهش قیمت مسکن 
مبنى بر اینکه طبق بخشنامه جدید بنیاد مسکن از 
میانه ى خردادماه امسال قیمت مسکن با افت 35 
تا 40 درصدى مواجه و هرگونه خرید و فروش 
ملک از ســوى کارشناس رســمى دادگسترى 
قیمت گذارى مى شود و امکان انتقال سند بدون 

نامه کارشناسى قیمت وجود ندارد، بودیم. 
در این رابطه معاون مســکن شهرى اداره کل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمى استان زنجان، در رابطه با این 
مسئله اظهار کرد: تاکنون در این رابطه بخشنامه هایى 
به این اداره کل ابالغ نشده است. علیرضا مقدم ادامه 
داد: ارزش گــذارى ملک خصوصــى افراد خارج 
از چارچوب قانون اســت و قیمت گذارى واحد 
مســکونى و ملک افراد جزو وظایف بنیاد مسکن 
انقالب اسالمى نیست. بى سر و سامانى بازار مسکن 
سبب شده است که قیمت گذارى هاى بخش مسکن 
غیرمنطقى بوده و متقاضیان واقعى توان خرید خود 
را از دست بدهند و یا اینکه شایعاتى و اخبار خالف 
آنچه که واقعیت دارد، در فضاى مجازى منتشر شود.

خبـر

�نام (ریان) �ی ا�ت  � ای ���ت 
داران وارد �ی �و�د  � از آن ��ط روزه 

A  صــادرات، نقش مهمى در توســعه
کشور داشته و با صادرات محصوالت، تولیدات 
و خدمات مى توان گامى مهم در معرفى کشور در 
ســطح فرا ملى و جذب سرمایه گذار و گردشگر 
برداشــت و با ورود ارز به توســعه و پیشرفت 

کشور کمک کرد.
بــه گزارش ایرنا، ایران، کشــورى غنى و داراى 
منابــع طبیعى و خدادادى و البتــه منابع مهم در 
بخش صنعت، معدن، کشــاورزى، گردشگرى و 
خدمات است که به بسیارى از کشورهاى معتبر 
دنیا صادر مى شــود. هر کدام از مناطق کشور در 
زمینه اى داراى قابلیت و مزیت صادراتى اســت 
که انواع شــمش هاى فلزى، یکــى از مزیت ها 
در اســتان زنجان به شمار مى رود که نقش قابل 
توجى در صادرات و مثبت شــدن تراز تجارى 
استان ایفا مى کند. براى کمک به افزایش صادرات 
و پیشگیرى از واردات بى رویه، کارگروه توسعه 
صادرات اســتان ها تشکیل مى شــود تا بررسى 
تراز تجارى اســتان ،براى رفع موانع صادراتى و 

مشکالت گمرکى نیز کمک کند.
برپایه ى مصوبه کارگروه صادرات کشور، افزایش 
سهم بخش غیردولتى در تجارت خارجى استان، 
راه اندازى شبکه اطالع رسانى بازرگانى داخلى و 
فرا ملى، اولویت دادن بــه طرح ها و پروژه هاى 
صادراتى در تخصیص منابع و تسهیالت استانى، 
فراهم کردن تسهیالت الزم براى توسعه خدمات 
به ویژه خدمات فنى و مهندســى و ترانزیت کاال 
از اســتان و اتخاذ تدابیر حمایتى، هدایتى، فنى، 
زیربنایــى و اعتبارى بخش صادرات اســتان از 
جملــه وظایــف و اختیارات ایــن کارگروه در 
اســتان ها اســت. بر این پایه،  نشست کارگروه 
توسعه صادرات استان دیروز سه شنبه به ریاست 

استاندار زنجان برگزار شد.

* 60 درصد تجارت استان با کشور ترکیه است
مدیرکل گمرك اســتان زنجان در این نشســت 
با بیان اینکه 50 کشــور، مقصد صادراتى استان 
زنجان است، گفت: ترکیه با 310 میلیون دالر، 67 
درصد صادرات استان را به خود اختصاص داده 
و کشورهاى عراق با 35 میلیون دالر، افغانستان با 
21 و امارات با 17 میلیون دالر در رتبه هاى بعدى 
قرار دارند. حمید احمدى افزود: 46 کشور، مبدا 
وارداتى اســتان زنجان بوده کــه ترکیه با 142 
میلیون دالر و 52 درصــد در رتبه اول و آلمان، 

ایتالیا و چین نیز در رتبه هاى بعدى قرار دارند.
وى خاطرنشــان کــرد: در مجمــوع 60 درصد 
تجارت گمرکى استان زنجان با کشور ترکیه است.
احمدى اظهار داشت: 80 درصد صادرات استان 
شــامل شــمش فلزات رنگى و بیشترین حجم 

واردات استان نیز خاك روى است.
تحقق 110 درصدى صادرات اســتان در ســال 
گذشــته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و دبیر کارگروه توسعه صادرات استان زنجان نیز 
با بیان اینکه بخشــى از صادرات استان زنجان از 
گمرك دیگر اســتان ها صادر مى شود، گفت: در 
مجموع، صادرات اســتان در سال گذشته 550 

میلیون دالر با 220 هزار تن کاال بود.
ناصر فغفورى خاطرنشان کرد: این میزان در سال 
96 به 457 میلیون دالر با 346 هزار تن رســیده 
بود که از لحاظ ارزش، 20 درصد در سال گذشته 
افزایش یافته است. وى اضافه کرد: هدفگذارى 
صادرات استان در سال گذشته 500 میلیون دالر 

بود که 110 درصد محقق شده است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان اظهار داشــت: صادرات اســتان در سال 
گذشته 550 میلیون دالر و واردات 271 میلیون 
دالر بوده که بر این  پایه، تراز تجارى استان 278 

میلیون دالر مثبت است.
وى گفت: ســهم صــادرات اســتان از مجموع 
صــادرات غیرنفتى کشــور، 7 دهــم درصد در 
ســال 93 بود که به تدریج افزایش یافته و براى 
نخستین بار به 1.3 درصد در سال گذشته رسید 

و با سهم جمعیتى و مساحتى استان برابر است.

فغفورى خاطرنشان کرد: متوسط قیمت صادرات 
اســتان در سال 96 به ازاى هر تن کاال یک هزار 
و 319 دالر بوده که در سال گذشته به 2 هزار و 
500 دالر رسیده و نسبت به میانگین کشورى که 

378 دالر است، افزایش دارد.
این مسوول اضافه کرد: این افزایش نشان مى دهد 
که اســتان، کاالهاى با ارزش افزوده بیشــتر و 
محصوالت نهایى ترى صادر مى کند و سیاســت 
مدیریت استان براى جلوگیرى از خام فروشى نیز  

مشهود است.
فغفــورى اظهار داشــت: 81.5 درصد صادرات 
اســتان در سال گذشته مربوط به بخش صنعت، 
8.5 درصد معــدن، 8 درصد کشــاورزى، 2.3 
درصد فرش دســتبافت، 0.3 درصد گردشگرى 
و یک دهــم درصد مربوط بــه خدمات فنى و 
مهندسى است که نســبت به سال 96 جهش یا 

کاهش محسوسى مشاهده نمى شود.
دبیر کارگروه توســعه صادرات اســتان زنجان 
گفت: با توجــه به ابالغ سیاســت هاى اقتصاد 
مقاومتــى باید تعداد کشــورهاى مقصد و تنوع 
محصوالت صادراتى افزایش یابد که بر این پایه 
، هفت کشور به مقاصد صادراتى استان در سال 

گذشته نسبت به سال 96 اضافه شده است.
وى با اشاره به کاهش 17 درصدى واردات استان 

در سال گذشــته، خاطرنشان کرد: 0.6 درصد از 
واردات کشــور توسط اســتان زنجان صورت 
مى گیرد که به مواد اولیه و ماشــین آالت خطوط 

تولید محدود شده است.
فغفورى تصریح کرد: یکى از دالیل مهم کاهش 
واردات این اســت که بــراى اولین بار، گروهى 
تحت عنوان گروه کاالیى 4 تشــکیل شــد که 
ممنوعیت وارداتى داشــت. وى افزود: واردات 
در گذشــته با تعیین حقوق گمرکى و پرداخت 
تعرفه، انجام مى شــد اما در سیستم جدید، کاال 
قبل از سفارش بررسى مى شود و در صورتى که 
در داخل کشور تولید شود اجازه ثبت سفارش در 
سامانه داده نمى شود که این امر سبب حمایت از 

تولیدکنندگان داخلى مى شود.
رییـس سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان 
زنجـان گفت: متوسـط قیمـت واردات بـه ازاى 
هـر تـن کاالى وارداتـى در اسـتان 1005 دالر 
اسـت و محصوالت وارداتى در داخل اسـتان به 
ارزش افـزوده تبدیـل مى شـود. وى با اشـاره به 
عملکـرد خدمات انتقال ارز و اعطاى تسـهیالت 
صادراتى در اسـتان، خاطرنشـان کـرد: 11 بانک 
در سـال گذشـته در این حوزه مشـارکت داشـته 
 233 و  ارزى  حوالـه  دالر  میلیـون   126.5 کـه 
میلیون دالر اعتبارات اسـنادى صادر شـده و 76 
میلیارد تومـان نیز تسـهیالت صادراتى پرداخت 

شـده است.
فغفورى با اشــاره به مقایسه عملکرد بانک ها در 
ســال گذشته نسبت به ســال 96 افزود: صدور 
حواله هاى ارزى 58 درصد و اعتبارات اســنادى 
165 درصد رشــد داشته و اعطاى تسهیالت 32 

درصد کاهش یافته است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع 
استاندار زنجان نیز گفت: تاکید معاونت اقتصادى 
وزارت کشور بر این اســت که نمایشگاهى در 
سطح ملى با مشارکت معاونت علمى و فناورى 
ریاســت جمهــورى و با حضور شــرکت هاى 

دانش بنیان از سراسر کشور برگزار شود.
فرامرز نیک سرشــت خاطرنشــان کرد: در این 
نمایشــگاه از ورود قطعاتى که توان فنى آن در 
داخل کشور بوده و تولید آن در داخل، مقرون به 

صرفه باشد جلوگیرى مى شود.
وى دربـاره برگزارى نمایشـگاه هاى مختلف در 
زنجـان، تاکیـد کرد: کنتـرل ترافیک بـا همکارى 
نظـر گرفتـه  رانندگـى در  راهنمایـى و  پلیـس 
شـود. بااینکـه عالوه بـر کنترل ترافیـک و تأمین 
امنیـت پارکینگ هـا و بیـرون مجموعـه نسـبت 
بـه تأمیـن امنیت داخـل فضاى نمایشـگاهى نیز 
بـا هماهنگـى قبلـى بـا دسـتگاه هاى امنیتـى و 

انتظامـى اقدام شـود

صادرات زنجـان با ارزش افزوده بیشتر و محصول نهایى

 یکى از دالیل مهم کاهش واردات این است که براى اولین بار، گروهى تحت عنوان گروه 
کاالیى 4 تشکیل شد که ممنوعیت وارداتى داشت.  واردات در گذشته با تعیین حقوق گمرکى 

و پرداخت تعرفه، انجام مى شد اما در سیستم جدید، کاال قبل از سفارش بررسى 
مى شود و در صورتى که در داخل کشور تولید شود اجازه ثبت سفارش در 
سامانه داده نمى شود که این امر سبب حمایت از تولیدکنندگان داخلى مى شود.

A  در نشســت دو ســاعته اى که با
حضور روســاى اتاق هاى اصناف، مدیران 
استان و با ریاست استاندار زنجان برگزار شد، 
حمایــت از اصناف و تقویت نظارت بر بازار 
تقاضاى بازاریان زنجان از مسووالن دولت بود.
به گزارش ایرنا، رییس اتاق اصناف اســتان 
زنجان روز ســه شــنبه در شوراى گفت و 
گوى بخــش خصوصى و دولــت گفت: 
اصناف به عنوان واســط بین تولید کننده با 
مصرف کننده نقش موثرى در اقتصاد کشور 
ایفــا مى نماید، به طورى که 3میلیون واحد 

صنفى فعال در ایران داریم.
محمد موســوى با تشریح وضعیت اصناف 
در کشــور، افزود: این بخــش مهم حدود 
6میلیون نفر اشتغال زایى در کشور داشته که 

رقم باال و چشمگیرى است.
رییس اتاق اصناف استان زنجان تاکید کرد: 
نیازمنــد حمایت همه جانبه مســووالن از 
اصناف استان بوده و خواهان برقرارى برخى 
از امتیازات دولتى که براى فعاالن اقتصادى 

و تولیدکننده ها قائل اند، هستیم.
موسوى اظهار داشت: وارد جنگ اقتصادى 
شــده ایم، اما براى نظارت بر بازار و نحوه 
عرضه کاالها توســط اصنــاف، تفاوتى در 
ظرفیــت نظارتى این اتــاق از حیث تعداد 
بازرسان نشــده است. وى خاطرنشان کرد: 
به نام شــهرك صنفى زمینه هایى به غیر از 
اصناف واگذار شــده و ایــن موضوع یک 
نارضایتى در اصناف ایجاد کرده، بنابراین از 

مسووالن خواهان پیگیرى موضوع هستیم.
اســتاندار زنجان نیز در این نشست گفت: 
بــر این باوریم در همــه ى صنوف و براى 
همه باید قانون اجرا شود، نه اینکه براى یک 

نفر یا یک صنف قانون اجرا و براى دیگرى 
اعمال نگردد. فتح اله حقیقى خاطرنشــان 
کرد: سهم کشــاورزى و صنعت در اشتغال 
اســتان با اختالف معنــادارى باالتر از رنج 
کشــورى است، اما در بخش خدمات سهم 
اشتغال اســتان پایین تر از متوسط کشورى 

بوده و از این آمار ناراضى هستیم.
استاندار زنجان با اشاره به بایستگى حمایت 
از همه بخش ها از جمله حوزه اشتغال در 
زمینه خدمات اظهار داشت: در این چند ماه 
گذشــته فقط براى حرکت بخش خدماتى 
اصالح شده و باید بیش از اینها پیشرفت کنیم.
حقیقى با بیان اینکه دنبــال اجراى عدالت 
هســتیم، اضافه کرد: با رویکرد جدید تیم 
مدیریت استاندارى، در تالش هستیم تا بى 

عدالتى ها را در استان حذف کنیم.
وى ادامه داد: انتقاد از مدیران باید باشد اما 
برخى ها با نام انتقاد تخریب مى کنند، در این 
صورت عالوه بــر حمایت از مدیر اجرایى 
در اســتان، مقابل تخریب کننده مى ایستیم.
نماینده عالى دولت در استان زنجان اضافه 
کرد: به خاطر پایان ســفرهاى شهرستانى و 
اهمیت رسیدگى به مشــکالت روستاییان 
عزیز، تا پایان امســال از همه ى روستاهاى 

زنجان بازدید خواهیم کرد.
به گفته حقیقى این ســفرها با اولویت حل 
مشکالت اساسى مردم منطقه و با هماهنگى 
فرمانداران و دســتگاه هاى مختلف اجرایى 
انجــام خواهد شــد. وى گفــت: از آبان 
ســال گذشــته تا امروز حدود پنــج بار به 
هر شهرســتان ســفر کرده ایم و از نزدیک 
با مشــکالت مردم آشــنا و بــراى حل آن 

تصمیمات الزم گرفته شده است.

حمایت از اصناف و تقویت نظارت، 
تقاضـاى بازاریان زنجـان
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جامعه

خبـر

 دکتر محمدی مدیر
درمان استان زنجان خبرداد:

بسیج ملی کنترل فشار خون در 
مراکز درمانی تامین اجتماعی 

انجام میشود

AAAتامینAدرمانAمدیرAمحمــدیAدکتر
AباAهمســوA:AگفتAزنجانAاســتانAاجتماعی
AملیAبسیجA،AبهداشــتAوزارتAسیاســتهای
AدرمانیAمراکزAدرAمراجعانAخونAفشارAکنترل
AرایگانAصورتAبهAنیزAاستانAاجتماعیAتامین

انجامAمیشود.
AدرمانAمدیریتAعمومــیAروابطAگزارشAبه
AاستانAدرمانAمدیرAمحمدیAدکترAزنجانAاستان
AاولویتAازAخونAفشارA:AداشــتAاظهارAزنجان
AاینAوAاستAغیرواگیرAهایAبیماریAترینAدار
AهمسوAوAبهداشتAوزارتAهمکاریAباAمهمAامر
AیAهمهAدرAسالمتAنظامAکلیAسیاســتهایAبا
AدرAنیزAاســتانAاجتماعیAتامینAدرمانیAمراکز
حدAمقدوراتAواحدهایAتابعهAاجراAمیشود.

AجدیAراAخونAفشــارAبایدAمردمAA:افزودAوی
AباشندAداشتهAآگاهیAآنAعوارضAازAوAAبگیرند

.AبکاهندAحدامکانAتاAنمکAمصرفAازAو
A،ناگهانیAسردردهایAزنجانAاستانAدرمانAمدیر
A،بیناییAاختالالتA،خاصAعصبــیAاختالالت
AوAقلبAتبشAمثلAقبلیAمشکالتAوAسرگیجه
AوAخواندAخونAفشــارAعالئمAازAقلبAآریتمی
AسبکAواگیرAغیرAبیماریهایAدرA:کردAتصریح
.AاستAحیاتیAوAمهمAبسیارAتغذیهAوAزندگی

AگفتتگوAپایانAدرAزنجانAاســتانAدرمانAمدیر
AدرAAماهAتیرA15AتــاAطرحAاین:AداشــتAاظهار
AدرمانیAمراکــزAمقدوراتAوAبضاعــتAحد
AوAبیمارانAیAهمهAبرایAاجتماعیAتامینAتابعه

مراجعانAانجامAخواهدAشد.

 مدیرکل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان استان زنجان:

پیش بینی 170 پایگاه برای 
غنی سازی اوقات فراغت 

نوجوانان زنجان
AAAفکـریAپـرورشAکانـونAمدیـرکل

AاینA:گفتAزنجـانAاسـتانAنوجوانانAوAکـودکان
AمتنوعA،وسـیعAهایAبرنامهAباAپایگاهA170Aکانـون
AفراغتAاوقاتAسـازیAغنیAبـرایAراAجـذابAو
AبینیAپیشAروAپیشAسـالAدرAهدفAهایAگـروه

کردهAاسـت.
AخبرنگارAباAگوAوAگفتAدرAصالحیAمحمدنقی
AتمرینAشــعارAباAپایگاهAتعدادAاینA:افزودAایرنا
AدرAراAخودAهایAبرنامهA،کــردنAزندگیAخوب
تابستانAبرایAگروهAهایAهدفAاجراAمیAکند.

AکانونAمهمAوظایفAازAیکیA:داشتAاظهارAوی
AغنیA،نوجوانانAوAکــودکانAفکریAپــرورش
AاستAسنیAگروهAاینAفراغتAاوقاتAســازی
A،فرهنگیAمختلفAهایAبرنامهAراستاAاینAدرAو
AپیشAهاAپایگاهAدرAدینیAوAعلمیA،ادبیA،هنری

بینیAشدهAاست.
AکلAادارهAبــاAکانونAاینA:دادAادامــهAصالحی
AوAبســیارخوبAارتباطAپرورشAوAآمــوزش
AگذشتهAسالAچندAدرAراAایAصمیمانهAهمکاری
AشدهAموجبAامرAهمینAکهAبطوریAاستAداشته
AکودکانAفکریAپرورشAکانونAاعضایAشمار
A،۹۳AسالAدرAنفرAهزارAپنجAازAاستانAنوجوانانAو
همAاکنونAبهAباالیA۳0AهزارAنفرAافزایشAیابد.
AاوقاتAســازیAغنیAبرایA:کــردAاضافهAوی
AآموزانAدانــشAوAهدفAهایAگروهAفراغــت
AکتابخانهAسیار«خودرویAکتابخانهA11Aاستان
AوAرسانیAخدماتAروســتاA۲00AبهA»رســان
AکانونAتخصصیAانجمنAپنجAنیزAآنAبرAعالوه
AوAگوییAقصهA،عکاسیA،سرودA،نمایشAشامل

ادبیAفعالیتAخواهدAکرد.
AحدودAگذشتهAســالAســهAدرA:افزودAصالحی
AبهAکتابAارســالAبــرایAســیارAکتابخانهA۶
AاصلیAنمونهAکهAشدهAاضافهAاستانAروستاهای
AزمانAدرAکهAهســتندAمدارسAهاAکتابخانهAاین
AهاAپایگاهAوAمســاجدAدرAتابســتانیAتعطیالت

خدماتAالزمAارائهAمیAشود.
AباAسالAطیAدرAکانونAاینA:داشــتAاظهارAوی
AکانونAطرحA،پــرورشAوAآموزشAهمکاری
AمربیانAپایهAبراینAکهAکندAمیAاجراAراAمدرســه
AدانشAآشــناییAوAمدارسAبهAاعزامAباAکانــون
AحضوریAصورتAبهAفرهنگیAمراکزAباAآموزان

ازAخدماتAارائهAشدهAاستفادهAمیAکنند.
AششـمینAتازگیAبهA:کردAخاطرنشـانAصالحی
AمحرومAمناطـقAدرAایAمدرسـهAدرونAکتابخانـه
AقـرهAروسـتایAمشـکینAروسـتایAمدرسـهAدر
AطرحAایـنAکهAشـدAافتتـاحAزنجـانAپشـتلوی
AزنجـانAاسـتانAدرAفقـطAکشـورAسـطحAدر

اجـراAمیAشـود.

با میانجیگری رییس کل 
دادگستری استان زنجـان از ورود 
هفت متهم به زندان ممانعت شد

AAAماهAیکمAبیستAشــبAباAهمزمان
A)ع(AعلیAحضرتAشــهادتAشــب،Aرمضان
AحضورAباAزنجانAاستانAدادگستریAکلAرییس
AزندانAمختلفAبخشهایAازAبازدیدAوAسرزده
AهفتAباAزندانAبهAورودAبدوAدرAزنجانAمرکزی
AآستانهAدرAزندانAمأمورینAهمراهیAباAکهAمتهم
AاخذAباAکهAکردAبرخورد،AبودندAزندانAبهAورود
AماجراAجویایAزندانAمســووالنAازAتوضیح
AهفتAAباAنزدیکAازAدادAدستورAسپسAوAشده

.AباشندAداشتهAصحبتیAمتهم
Aدادگسـتری Aعمومـی Aروابـط Aگـزارش Aبـه
AصادقیAاسـعمیلAAاالسـالمAحجـتAA،اسـتان
AبازرسـیAاتـاقAدرAحضـورAازAبعـدAنیارکـی
AاینAبـاAصحبـتAوAالـورودAجدیـدAزندانیـان
AکهAارتکابـیAجـرمAنـوعAازAواطـالعAمتهمـان
AیکیAدرAزمیـنAسـرAبرAدعـواAشـدAمشـخص
AبـودهAنشـانAمـاهAشهرسـتانAروسـتاهایAاز
AسـعهAبـاAراAمتهمـانAصحبتهـایAابتـداAAکـه
Aدربـاره Aمطالبـی Aسـپس Aو Aشـنیده Aصـدر
AحـقAدرAAایثـارAوAگذشـتAپـاداشAوAاجـر
AپسAمتهمـانAسـپسA،کـردAبیـانAهمدیگـر
Aرییـس Aصحبتهـای Aو Aنصایـح Aشـنیدن Aاز
AپوشـیدنAازAپیشAوAاسـتانAدادگسـتریAکل
AحقAدرAرضایـتAاعـالمAبـاAزندانـیAلبـاس
Aهمدیگـر Aکشـیدن Aآغـوش Aو Aیکدیگـر
AاقـدامAایـنAازAوAنمـودهAسـازشAوAصلـح

.AAکردنـدAسپاسـگزاریAویAارزشـمند
AاجرایAراســتایAدرAاســتAذکــرAبــهAالزم
AجمعیتAکاهشAوAقضاییهAقوهAسیاســتهای
AاینAازAAمشابهAاقداماتAاستانAزندانهایAکیفری
AاستانAدادگستریAکلAرییسAســویAازAقبیل
.AاستAشدهAانجامAاستانAدرAحضورAزمانAاز

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری ماه نشان خبر داد:

نصـــب 50 دسـتگاه آب گرمکن 
خورشیدی در روستاهای ماه نشان

AAAآبخیزداریAوAطبیعــیAمنابعAمدیــر
AآبگرمکنAدســتگاهA50AنصــبAازA،نشــانAماه
A.دادAخبرAشهرستانAاینAروستاهایAدرAخورشیدی
AنصـبAکـهAاینAبـهAاشـارهAبـاAملکـیAعلـی
Aراسـتای Aدر Aخورشـیدی AهـایAگرمکنAآب
AزنجانAاسـتانAجنگلیAدرختـانAازAحفاظـت
AایـنA:کـردAاظهـارA،اسـتAگرفتـهAصـورت
AقشـالقAچایAروسـتاهایAدرAهـاAگرمکنAآب
A)دسـتگاهA۳۶(AقشـالقAتاتAوA)دسـتگاهA14(
AحفظAبـرایAراAزمینهAکـهAاسـتAشـدهAنصب
Aفراهـم AکنیAریشـه Aو Aتخریـب Aاز Aمراتـع

A.کنـدAمی
Aــه ــوولAادام ــنAمس ــناAای ــزارشAایس ــهAگ ب
Aــازمان ــدافAس ــنAاه ــیAازAمهمAتری داد:Aیک
AوAحفاظــتA،کشــورAمراتــعAوAهــاAجنگل
AکلAادارهAوAــت ــیAاس ــتAازAمنابعAطبیع حمای
AطرحــیAقالــبAدرAاســتانAطبیعــیAمنابع
AدرA»ــارکتی ــتAمش ــوانA»حفاظ ــتAعن تح
AبرآمــدهAطبیعــیAمنابعAازAحفاظــتAصــدد
Aــز ــانAنی ــتانAماهAنش ــارهAشهرس ــت.Aدرب اس
AمجمــوعAدرAهــاAآبگرمکنAنصــبAمحــل
Aــرا ــهAاکث ــتAاســتAک ــوارAثاب دارایA50Aخان
AهمچنیــنA.اندAمشــغولAدامــداریAشــغلAبــه
A175AزنجــانAمرکــزAتــاAروســتاهاAایــن

A.داردAــه ــرAفاصل کیلومت
AگرفتـهAصـورتAبازدیدهـایAدرA:افـزودAوی
A،اهالـیAکـهAشـدAمشـاهدهAروسـتاهاAازایـن
Aقطـع Aرا Aمنطقـه AهـایAدرختچه Aو Aدرختـان
Aمنابـع Aکـردن Aگـرم Aبـرای Aآن Aاز Aو Aکـرده
Aموقعیـت Aواقـع AدرAکننـد؛AمیAاسـتفاده Aآب
Aراه Aبـودن Aدشـوار A،روسـتا Aجغرافیایـی
A،اهالـی Aاقتصـادی Aوضعیـت Aو Aدسترسـی
AشـودAمیAباعثAکهAاسـتAعواملیAتریـنAمهم
Aفسـیلی AهایAسـوخت Aاز Aاسـتفاده Aامـکان

A.نباشـد AفراهـمAاهالـیAبـرای
AکلAادارهA،پایـهAهمینAبرA:کردAتصریـحAملکی
AزنجـانAاسـتانAآبخیـزداریAوAطبیعـیAمنابع
Aجلوگیـری Aمنظـور Aبـه Aگرفـت Aتصمیـم
A،جنگلـی Aدرختـان AرویـهAبی Aقطـع Aاز
Aجـای Aبـه Aرا Aخورشـیدی AهـایAآبگرمکن
A.کنـد Aجایگزیـن Aهیزمـی AهـایAگرمکنAآب
AبودهAالمنـتAبـهAمجهـزAهـاAگرمکنAآبAایـن
AزمسـتانAبرفیAوAابریAروزهـایAدرAحتـیAو
AهمچنیـنA.بـودAخواهـدAاسـتفادهAقابـلAهـم
A،سـاخت AهـایAهزینه Aمجمـوع A،کلAاداره
AشـدهAمتقبلAراAهـاAآبگرمکنAنصـبAوAحمـل
AراAمنـزلAکشـیAلولهAهزینـهAفقـطAاهالـیAو

A.کننـدAمی Aپرداخـت
AشهرســتانAآبخیزداریAوAطبیعــیAAمنابــعAمدیــر
AروســتاهاAایــنAاهالــیA:شــدAیــادآورAنشــانAماه
Aــار ــوانAهمی ــهAعن ــهAب ــدهAاندAک ــدAش متعه
AراAطبیعــیAمنابــعAازAحفاظــتA،طبیعــت
AآتــشAکنتــرلAدرAوAدهنــدAقــرارAنظــرAمد
AوAملــیAاراضــیAتصــرفA،تخریــبA،ســوزی
AآبخیزداریAوAطبیعــیAمنابعAبــاAمــازادAدامAورود

A.باشــندAداشــتهAهمــکاری
AطـرحAایـنAاجـرایAبـاA،ایسـناAگـزارشAبـه
AحـدودAچیـزیAسـوزاندنAوAقطـعAازAسـاالنه
AهـایAدرختچهAوAدرختـانAچـوبAتـنA115

جنگلـیAجلوگیـریAمیAشـود.

خبـر

AAAاســتانAایAزورخانهAوAپهلوانیAورزشAهیاتAرییس
AنهادAوAارگانA۳۲Aوزیران؛AهیاتAمصوبهAبهAتوجهAباA:گفتAزنجان
A،هســتندAپهلوانیAفرهنگAازAحمایتAبهAمکلفAوAموظفAدولتی
A،کنونیAجامعهAدرAضرورتAیکAعنوانAبهAپهلوانیAفرهنگAاشاعه

مستلزمAتعاملAوAهمکاریAهمهAجانبهAاست.
AفرهنگAاشاعهA:افزودAایرناAخبرنگارAباAگوAوAگفتAدرAAمیرزاییAمحمود
AحمایتAنیازمندAزنجانAورزشیAرشتهAاینAتوسعهAوAرشدAوAپهلوانی

ارگانAهاAوAنهادهایAدولتیAاینAاستانAاست.
AدرAاینکهAبیانAباAوAدانســتAقهرمانیAازAفراترAراAپهلوانــیA،وی
AوAجلوهAحتمAبهAدولتیAنهادهایAوAهاAارگانAمشــارکتAصورت
AبهAپهلوانیAفرهنگA:داشتAاظهارA،کردAخواهدAپیداAبیشتریAنمود
AتاAیابدAانتقالAجدیدAنسلAبهAبایدAاثربخشAوAمهمAاصلAیکAعنوان
AجوانمردیAوAانسانیتAکهAبدانندA،گذشتهAبهAافتخارAبرAعالوهAافراد

درAکنارAتواناییAجسمی،AالزمهAقهرمانیAاست.
AاصلیAشاخصهAپهلوانیAواالیAفرهنگAبراینکهAتاکیدAباAمیرزایی
AبایدAملیAفراAسطحAدرAایرانیAپهلوانAوAقهرمانAورزشــکارAیک
AدربارهAزنجانAاســتانAجوانانAوAورزشAکلAادارهA:افزودA،باشــد
AورزشیAرشتهAاینAازAتوانAوAوسعAحدAدرA،پهلوانیAفرهنگAاشاعه
AنهادهایAوAهاAارگانAهمهAرودAمیAانتظارAاماAکندAمیAحمایتAزنجان

دولتیAکهAمکلفAبهAحمایتAشدهAاندAپایAکارAبیایند.
AزنجانAاســتانAایAزورخانهAوAپهلوانیAورزشAهیــأتAرییــس

AتعاملAوAهمدلیA،وفاقAسایهAدرAزنجانAورزشیAرشتهAاینA:گفت
AشدهAترAفروغAپرAگذشــتهAهایAسالAباAقیاسAدرA،بیشــترAوAبهتر
AمختلفAمسابقاتAدرAحضورAباAاستانAاینAفعالAورزشــکارانAو
AورزشAدهدAمیAنشانAمختلفAهایAنشانAکسبAوAکشورAقهرمانی

پهلوانیAوAزورخانهAایAدرAزنجانAروAبهAرونقAوAرشدAاست.
AورزشکارانAازAدقیقیAآمارAوAاطالعاتAهنوزAاینکهAبیانAباAمیرزایی

AآمارAارائهAبرایA:افزودA،نیستAزنجانAورزشیAرشتهAاینAدرAفعال
AبانکAسامانهAدرAرشتهAاینAدرAفعالAورزشکارانAاستAالزمAدقیق
AثبتAسامانهAاینترنتیAنشانیAبهAورزشیAرشتهAاینAفدراسیونAاطالعات
www.pahlevani-fed.irAزورخانهایAورزشAجامعهAاطالعاتA
ســامانه Aایــن Aدر Aنــام Aثبــت Aراهنمــای Aلینــک AوA
AنسبتAوAمراجعه ،http://pahlevani-fed.ir/PreGuid.aspx

بهAثبتAنامAاقدامAکنند.
AداورانAوAمرشــدانA،مربیانA،ورزشــکارانAاینکهAبرAتاکیدAباAوی
AســایتAبهAبایدAزنجانAورزشــیAرشــتهAاینAدرAفعالAزنجانی
AبهAنسبتAوAمراجعهA،ایAزورخانهAوAپهلوانیAورزشAفدراســیون
AورزشAهیأتA:داشتAاظهارA،کنندAاقدامAخودAمشــخصاتAثبت
AاطالعیهAچندینAتاکنونA،زنجانAاســتانAایAزورخانهAوAپهلوانی
AاماAکردهAصادرA،فدراسیونAسامانهAدرAنامAثبتAبرایAبخشــنامهAو

نتیجهAچندانAرضایتAبخشیAنبودهAاست.
AخودAبهAکارAاینAمثبتAمزایایAوAنتیجهAاینکهAبرAتاکیدAباAمیرزایی
AبانکAنبودA:افزودA،گشتAبازخواهدAورزشیAرشتهAاینAدرAفعاالن
AتوسعهAوAرشدAبرایAفضاAتاAشــدAخواهدAباعثAاطالعاتیAجامع

اینAرشتهAورزشیAفراهمAنشود.
AکشـتیAوAایAزورخانهAورزشAحاضرAزمانAدرA:شـدAیادآورAوی
A،سـلطانیهAوAخرمدرهA،ابهرA،زنجـانAهایAشهرسـتانAدرAپهلوانـی

فعالAاسـت.

AAAمعقولـی Aهدفگـذاری Aبایـد A:گفـت Aزنجـان Aاسـتاندار
AهدفAبازارهـایAوAنقـاطAیافتـنAوAوارداتAوAصـادراتAبـهAنسـبت

باشیم. Aداشـته
AکارگروهAنشسـتAدرAشـنبهAسهAروزAحقیقیAالهAفتحA،ایرناAگزارشAبه
AازAنمایشـگاهیAبرگـزاریAبایسـتگیAبـهAاسـتانAصـادراتAتوسـعه
AکـهAهایـیAبخشAدرA:افـزودAوAکـردAتاکیـدAاسـتانAهـایAتوانمنـدی
AملیAسـطحAدرAجامعیAنمایشـگاهAتـوانAمیAداردAتوانمنـدیAاسـتان
AوAبودهAهـاAزنجانیAطبیعـیAحقAهـمAموضوعAاینAکـهAکـردAبرگـزار
AتوسعهAوAگذارAسـرمایهAورودAسـببAهمAوAاسـتAارزشـمندیAاقدام

بیـشAازAپیشAاسـتانAمیAشـود.
AسازندگانAازAدعوتAباAنیزAجامعیAنمایشـگاهAاسـتAالزمA:افزودAوی
AاخیـرAهایAسـالAدرAاسـتانAوارداتAآمـارAارائـهAبـاAوAکشـورAمعتبـر
AقطعاتAسـاختAآمادگـیAوAتوانایـیAکـهAهرکـدامAوAشـودAبرگـزار
AسـازندگانAباAقـراردادAعقدAضمنAتاA،داشـتندAراAاسـتانAنیـازAمـورد

ازAوارداتAآنAکاالهـاAنیـزAجلوگیـریAبـهAعملAآید.
AتولیدAرونـقAکارهـایAازAیکـیA،اقـدامAاینA:کـردAتصریـحAحقیقـی
اسـتAکـهAبازتـابAوAاثرگـذاریAدرAسـطحAفراملیAخواهدAداشـت.
AدرAگذشـتهAسـالAدرAاسـتانAصادراتAاینکهA:گفتAزنجانAاسـتاندار
AنکتهA،یافتهAافزایشAدرصـدA10AوA40AترتیبAبهAوزنAوAمبلـغAمیـزان
AدرAدرصدیA17AکاهشA:کردAخاطرنشـانAویA.استAمطلوبیAبسـیار
AAهمAوAاسـتAخوبAنیزAوارداتAوزنAدرAدرصدیA4AافزایشAوAمبلغ
AاولیهAمـوادA،اسـتانAوارداتAعمدهA،مصرفیAلـوازمAجاریAبـهAاینکـه
اسـتAکـهAبـهAارزشAافـزودهAتبدیـلAمیAشـود،AامرAمطلوبیAاسـت.
AوارداتAوAصـادراتAاولAرتبـهAدرAترکیهAاینکـهAبیـانAبـاAحقیقـی

AبیـنAمعنـادارAفاصلـهAوجـودA:داشـتAاظهـارA،داردAقـرارAاسـتان
AبایـدAکـهAدهـدAمیAنشـانAدومAرتبـهAکشـورهایAوAکشـورAایـن
A،مشـکلAایجادAصورتAدرAتـاAشـودAمطالعـهA،الزمAهایAشـاخص
A:افـزودAمسـوولAایـنA.باشـیمAداشـتهAدیگـریAهـدفAبازارهـای
AنشـانAنسـاجیAصنعتAوارداتAوAصـادراتAبیـنAمعنـادارAفاصلـه
AبـهAکـهAاسـتAداخلـیAمـوادA،صنعـتAایـنAمصـرفAکـهAدهـدAمی

ارزشAافـزودهAتبدیـلAشـدهAوAایـنAاقـدامAمطلوبیAاسـت.

AهـایAبخشAسـهمA:گفـتAزنجـانAاسـتانAدرAدولـتAعالـیAمقـام
Aو Aمعـدن A،کشـاورزی Aجملـه Aاز Aاسـتان Aصادراتـی Aمختلـف
AنکردهAتفاوتـیA۹۶AسـالAبـهAنسـبتAگذشـتهAسـالAدرAگردشـگری

کـهAایـنAموضـوعAنیازمنـدAبررسـیAوAمطالعـهAاسـت.
AبخشAدرAاسـتانAاشـتغالAسـهمAکهAاسـتAحالیAدرAاینA:افزودAوی
AنیـزAگردشـگریAوAبـودهAکشـوریAمیانگیـنAازAباالتـرAکشـاورزی
AتوجهAبایدAوAاسـتAدولـتAمهمAاهـدافAازAیکـیAوAملـیAسیاسـت

A.شـودAحوزهAاینAبـهAایAویـژه
AدالریAــون ــقA۶08Aمیلی ــیAتحق ــهAپیشAبین ــارهAب ــاAاش ــیAب حقیق
AازAیکــیA،صــادراتA:کــردAخاطرنشــانA۹8AســالAدرAصــادرات
Aــت نقشــهAهایAراهAاســتانAدرAســالAپیــشAروAاســتAکــهAمعاون
AعهــدهAبــرAراAصــادراتAفرماندهــیAبایــدAاســتانداریAاقتصــادی
Aــش ــیAوAبخ ــتگاهAهایAدولت ــامAدس ــتAتم ــهAوAازAبضاع گرفت
AنقــاطAدرAمقیــمAهــایAزنجانیAحتــیAوAاســتانAخصوصــی
AتحقــقAبــهAمنطقــیAوAعلمــیAعملکــردAبــاAوAاســتفادهA،مختلــف

ایــنAموضــوعAتــالشAکنــد.
AصنعتیAواحدهـایAنمایشـگاهAبرگـزاریAدربـارهAزنجـانAاسـتاندار
AهاAنمایشـگاه Aبرگـزاری Aبـه Aنسـبت Aالزم AرسـانیAاطالع A:گفـت
AبرگـزارAتخصصـیAبایـدAنمایشـگاهAاینکـهAبـاAگیـردAنمیAصـورت
شـودAتـاAبازدیدکنندگان،AهنـگامAورودAازAموضوعAآنAمطلعAشـوند.
Aبرگـزاری Aاز Aقبـل Aالزم Aهماهنگـی Aبایـد A:کـرد Aتصریـح Aوی
Aمختلـف AهایAدسـتگاهAبیـن Aنشسـت Aبرگـزاری Aبـا AهاAنمایشـگاه
AاقداماتA،اقـالمAعرضهAکیفیـتAوAنوعA،هـدفAوAپذیرفتـهAصـورت
الزم،AاطالعAرسـانیAوAخروجـیAنمایشـگاهAدرAآنAمشـخصAشـود.

AAA،صنعـتAسـازمانAفـرشAادارهAرییـس
A:گفـت Aزنجـان Aاسـتان Aتجـارت Aو Aمعـدن
AآمـادهAدسـتبافAفـرشAقانونـیAهایAزیرسـاخت

A.اسـت AخصوصـیAبخـشAمنتظـر AوAبـوده
AبرندســازیAبــاAرابطــهAدرAAجعفــریAسیدمحســن
AلحــاظAبــهA:کــردAاظهــارA،دســتبافAفــرش
AبرندســازیAبــرایAالزمAهایAزیرســاختAقانونــی
Aــال ــدهAوAح ــادهAش ــتبافAزنجــانAآم ــرشAدس ف
AاقدامــاتAکــهAاســتAخصوصــیAبخــشAنوبــت
AوAبرنــدAوAدادهAانجــامAزمینــهAایــنAدرAراAالزم

A.ــد ــتAکن نشــانAتجــاریAراAثب
AبرایA:دادAادامـهAمسـوولAایـنAایسـناAگزارشAبـه
AهایAدورهAزنجانAدسـتبافAفرشAارتقایAوAبهبـود
AصنعتAهـایAبخشAهمـهAبـاAرابطـهAدرAآموزشـی
Aبرگـزار Aحـوزه Aایـن Aدر Aفعـاالن Aبـرای Aفـرش
Aفـرش A،برندسـازی Aصـورت Aدر Aتـا AشـودAمی
AلحـاظAبـهAراAمناسـبیAجایـگاهAبتوانـدAزنجـان

A.باشـد Aداشـته Aکیفیت
AنوعAسـهAزنجانAدرAاکنونAهـمAاینکهAبیـانAبـاAوی
A،پشـمیAفرشAشـاملAکهAشـودAمیAتولیـدAفـرش

AطبیعیA:افـزودA،اسـتAفـرشAتابلـوAوAابریشـمی
AوAپشـمAشـاملAزنجانAفـرشAاولیـهAمـوادAبـودن
AایـنAکیفیـتAافزایـشAباعـثAرنـگAوAابریشـم

AدرAراAباالیـیAپتانسـیلAاسـتانA.شـودAمیAهـاAفرش
AبازاریابیAولـیAداردAدسـتبافAفرشAتولیدAزمینـه
AاسـتAمهمAبسـیارAمسـتمرAمشـتریAشناسـاییAو

AافزایـشAوAگیـردAقـرارAتوجـهAمـوردAبایـدAکـه
AاسـتانAدسـتبافAفرشAمسـتمرAوAدائمیAمشـتری
AهایAپتانسـیلAازAاسـتفادهAسـببAتواندAمیA،زنجان

A.شـودAاسـتانAفرش
AهاییAنقشــهAبیشــترینA:کــردAتصریــحAجعفــری
A،بیدگینــهAطــرحAشــودAمیAبافتــهAاســتانAدرAکــه
A،افشــار Aماهــی Aطــرح Aو Aقلتــوق Aطــرح
Aومحلــی Aبومــی AهــایAطرح A،بالغیAشــاه
AبوغداکنــدیAوAدهجــاللAطــرحAماننــدAمنطقــه
Aــی ــرحAماه ــنAط ــنAبی ــهAدرAای ــتAک وA...Aاس
AفــروشAوAخریــدAمیــزانAبیشــترینAنیــزAافشــار

A.ــت ــاصAدادهAاس ــودAاختص ــهAخ راAب
AوAمعـدنA،صنعـتAسـازمانAفـرشAادارهAرییـس
AاکنونAهـمA:شـدAیادآورAزنجـانAاسـتانAتجـارت
A،فعالAصـورتAبهAحـوزهAایـنAدرAنفـرAهـزارA۶0
AایـنAکـهAکننـدAمیAفعالیـتAفصلـیAوAفعـالAنیمه
Aبـه Aنیـز Aبرخـی AچراکـهAنیسـت؛ Aقطعـی Aآمـار
AراAفعالیتAایـنAنشـدهAثبـتAوAخانگـیAصـورت
AمربعAمتـرAهـزارA140AسـاالنهAوAدهنـدAمیAانجـام

فـرشAدرAاسـتانAبافتـهAمیAشـود

با آماده شدن زیرساخت های قانونی؛

برندسازی فـرش دستباف زنجـان، چشم انتظار بخش خصوصی

استاندار زنجان :

یافتن بازارهای هدف در صادرات نیازمند هدف گذاری معقول است

رییس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان زنجان:

32 نهاد دولتی موظف و موکلف به حمایت از فرهنگ پهلـوانی هستند

AAAدرAزنجانAاسـتانAفاضالبAوAآبAشـرکتAعاملAمدیر
AنارونAشهرAفاضالبAانتقالAخطAپروژهAاجرایAازAبازدیدAحاشـیه
درAشـهرAزنجـانAگفـت:AایـنAپروژهAبـهAزودیAافتتاحAمیAشـود.
AخـطAسـاختAپـروژهA:داشـتAاظهـارAقاسـمیAجـزءAعلیرضـا
AبهرهAبـهAروAپیشAمـاهAتیـرAدرAنـارونAشـهرکAفاضـالبAانتقـال
AآوریAجمعAخدماتAازAشـهرکAاینAسـاکنانAوAرسـیدهAبرداری

وAدفـعAبعداشـتیAفاضـالبAبهـرهAمندAخواهندAشـد.
AکنــونAتــاAشــبکهAطــولAمتــرA1۳00AبــاAپــروژهAایــنA:افــزودAوی
AآنAتکمیــلAبــاAوAاســتAداشــتهAفیزیکــیAپیشــرفتAدرصــدA85
AپوشــشAتحتAکامــلAطــورAبــهAزنجــانAشــهرAاندیشــهAشــهرک

خدمــاتAحــوزهAفاضــالبAقــرارAمــیAگیــرد.

AاجرایAبـرایA:گفتAزنجـانAاسـتانAآبفایAشـرکتAعاملAمدیـر
AازAبیشAنـارونAشـهرکAفاضالبAانتقـالAخـطAسـاختAپـروژه

A10میلیـاردAریـالAاعتبارAهزینهAشـدهAاسـت.
AکیلومترA۶AراAنارونAشـهرکAفاضالبAشـبکهAطولAقاسـمیAجزء
AفاضـالبAوAآبAشـرکتA:کـردAنشـانAخاطـرAوAکـردهAاعـالم
AیAهمهAمدتAمیـانAبرنامهAیکAدرAاسـتAمصممAزنجـانAاسـتان
شـهرAزنجـانAراAتحتAخدمـاتAبخشAفاضالبAنیزAقـرارAدهد.
AشــهرکAــر ایــنAمســوولAعنــوانAکــرد:AهــمAاکنــونAعــالوهAب
AدرAــالب ــبکهAفاض ــعهAش ــاختAوAتوس ــاتAس ــارون،Aعملی ن
Aــه ــیAوAانصاری ــهریارA،Aمصل ــوهA،Aش ــنAک ــایAپایی ــهرکAه ش

ــد. ــیAباش ــدامAم ــزAدرAدســتAاق زنجــانAنی

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

 پروژه خط انتقال فاضالب شهرک نارون
به زودی افتتاح می شود

چهار شنبه 8 خرداد ماه 1398 / نمره 319 / سال دوم
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پیام مالیاتى

آ��ی �� ایده ��و �ی
واگذاري محیط آب پشت سد گاوه زنگ براي خدمات تفریحی – گردشگري

سازمان همیارى شهرداریهاى استان زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاري بهره برداري محیط آبی 
پشت سد گاوه زنگ زنجان با مساحت تقریبی 10500 مترمربع با مزایده عمومی با قیمت پایه ذیل 
بمدت به مدت تقریبی 33 ماه شمســی ( تا پایان سال 1400 خورشیدى ) با شرایط قید شده در 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 
تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 98/03/19 براى دریافت اسناد 
و پاکت هاى مزایده به نشــانى زنجان – خیابان شــهدا  ( استانداري سابق ) – جنب بنیاد شهید 
شهرســتان زنجان – ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
و موم شده تا حداکثر پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 98/03/19 به دبیرخانه واقع در طبقه 
همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه 
و یا با شماره هاى 33363519 – 024 داخلی 106 –  تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج 

آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .
مساحت تقریبی محل مزایده : 10500 مترمربع طبق شرح در اسناد و کروکی مشخص شده در اسناد .
قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

ارزیاب: 20/000/000 ( بیست میلیون ) ریال .
قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي 33 ماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

ارزیاب: 660/000/000 ( ششصد و شصت میلیون ) ریال .
میزان سپرده شرکت در مزایده : 33/000/000 ( سی و سه میلیون ) ریال

سعید امیدي - مدیر عامل

صاحبان محترم مشاغل
آخرین مهلت ارایه الکترونیکى اظهارنامــــه مالیـــات بر درآمـد صاحبان
ــــــرد ســـال 1397 از طریـق سـامانه مشاغل (اشخاص حقیقى) بابت عملکـ

www.tex.gov.ir
پایان خــرداد ماه 1398 مى باشــد.

ستاد خبرى دفتر مرکزى حراست 021-35019
مرکز ارتباط مردمى 1526

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان زنجان

سرپرست سازمان امور مالیاتى خبر داد: 

افزایش سهم شهردارى ها از مالیات
و عوارض ارزش افزوده 

A  ــور ــازمان ام ــت س سرپرس
مالیاتــى کشــور از افزایــش ســهم 
شــهردارى ها از مالیــات و عــوارض 
ــت: در  ــر داد و گف ــزوده خب ارزش اف
الیحــه اصــالح و دائمــى شــدن قانــون 
مالیــات بــر ارزش افــزوده، محدودیتى 
در نظــام بودجــه شــهردارى هــا ایجــاد 

نشــده اســت. 
اشـاره  بـا  پناهـى،  قاسـم  محمـد 
ایجـاد  بـر  مبنـى  منتشـره  اخبـار  بـه 
محدودیـت در میـزان و نحـوه توزیـع 
دهیارى هـاى  و  شـهردارى ها  سـهم 
سراسـر کشـور و کاهـش درآمدهـاى 
آنـان از محـل منابـع مالیات بـر ارزش 
موجـود  قانـون  بـه  نسـبت  افـزوده 
گفـت: در خصـوص الیحـه اصـالح و 
دائمـى شـدن قانـون مالیات بـر ارزش 
افـزوده، و در قالـب مصوبه کمیسـیون 

اقتصـادى مجلـس شـوراى اسـالمى، نـه تنهـا محدودیتـى در نظـام بودجـه شـهردارى ها از این 
بابـت ایجـاد نگردیـده، بلکـه درآمـد شـهردارى ها و دهیارى ها در قالـب مصوبه مذکـور افزایش 

قابـل مالحظـه اى داشـته اسـت. 
وى خاطرنشـان کـرد: هـم اکنـون از محـل منابـع مالیـات و عـوارض کاال و خدمـات عمومـى، 
سـهم شـهردارى ها و دهیارى هـا، سـه درصد(3درصـد) از نـه درصد(9درصـد) نـرخ عمومـى و 
سـهم آنـان از مالیـات و عوارض ارزش افـزوده بنزین و سـوخت هواپیمـا، ده درصد(10درصد) 
از سـى درصد(30درصـد) نـرخ آن مى باشـد، کـه به موجـب مـاده (38) مصوبه مزبـور و پس از 
کسـر یک واحد درصد سـهم سـالمت از نـه درصد(9درصد) نـرخ عمومى مقرر گردیده اسـت، 
باقیمانـده بـه نسـبت مسـاوى به عنـوان سـهم درآمد عمومـى و سـهم شـهردارى ها و دهیارى ها 

توزیـع گردد. 
سرپرسـت سـازمان امـور مالیاتـى کشـور افـزود: بدیـن ترتیـب سـهم شـهردارى ها و دهیارى ها 
از سـه درصد(3درصـد) نـرخ عمومـى بـه چهـار درصد(4درصـد) و سـهم از عـوارض بنزین و 
سـوخت هواپیمـا نیـز از ده درصد(10درصد) به پانـزده درصد(15درصد) در گزارش کمیسـیون 

اقتصـادى افزایش یافته اسـت. 
وى اضافـه کـرد: در رابطـه با نحوه توزیع عوارض سـهم شـهردارى ها و دهیـارى ها، به موجب 
قانـون فعلـى، عوارض وصولى سـهم شـهردارى هـا و دهیارى ها به حسـاب تمرکز وجـوه اداره 
کل امـور مالیاتـى واریـز مـى گـردد و ایـن وجوه به طور مسـتقیم بـر پایه ى جمعیت شـهرها و 

روسـتاها میـان شـهردارى ها و دهیـارى ها توزیـع مى گردد. 
پناهـى خاطرنشـان کـرد: طبق گزارش کمیسـیون اقتصادى مجلس، عوارض سـهم شـهردارى ها 
و دهیـارى هـا پـس از اینکـه بـه حسـاب رابط سـازما ن(تمرکـز وجـوه اداره کل امـور مالیاتى ) 
واریـز گردیـد، به نسـبت جمعیت شـهرها و روسـتاها  میان شـهردارى هـا و دهیارى هـا توزیع 

مـى گـردد. بنابرایـن هیـچ تغییرى در نحـوه توزیع نیـز صورت نگرفته اسـت.

خبـر

دانشگاه زنجان در نظر دارد خدمات پزشکى، دندانپزشکى،  اورژانسى و 
مشاوره دانشجویى دانشگاه زنجان براى سال 99- 98 را از طریق انجام 
مناقصه عمومى به اشخاص حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله 
کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (داراى مجوز و صالحیت هاى الزم در 
رشته خدمات پزشکى، اورژانسى و مشاوره اى از وزارت بهداشت و درمان) 
مى توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه 

مراحل برگزارى مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، 
از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهى در سامانه 98/03/08 مى باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 124
ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2098003798000005 

ج- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه گران مى توانند از ساعت 09 روز چهارشنبه تاریخ 98/03/08 تا ساعت 
14 روز دوشنبه تاریخ 98/03/13 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 98/03/25
ى- زمان و محل بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 98/03/26 دفتر معاونت ادارى- مالى

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت نامه بانکى (مدت اعتبار تضمین هاى بانکى باید حداقل 3 
ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها باشد) چک تضمین شده بانکى ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 400/000/000 

ریال به حساب سپرده دانشگاه زنجان به شماره 1703051819 نزد بانک تجارت.
تذکر مهم: مناقصه گر، از زمان دریافت اســناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و 
مناقصه گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت هاى الف، ب و ج را مى بایست در یک پاکت اصلى قرار داده و به صورت فیزیکى تا ساعت 
12 روز شنبه تاریخ 98/03/25 به دبیرخانه مرکزى دانشگاه زنجان تحویل نمایند. شماره تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر با مدیریت امور 

حقوقى و قراردادها، 33052826 و مرکز بهداشت و درمان 33054152
روابط عمومى دانشگاه زنجان 

دانشگاه زنجان در نظر دارد ایاب و ذهاب دانشجویى 
و کارکنان  دانشگاه زنجان براى سال 99- 98  را 
از طریق انجام مناقصه عمومى به اشخاص حقوقى واجد 
شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در 
مناقصه (داراى گواهى تائید صالحیت در رشته امور حمل 

و نقل از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعى) مى توانند از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از 
طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهى در سامانه 98/03/08 مى باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 123
ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2098003798000004

ج- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه گران مى توانند از ساعت 09 روز چهارشنبه تاریخ 98/03/08 تا ساعت 
14 روز دوشــنبه تاریخ 98/03/13 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 98/03/25
ى- زمان و محل بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 روز یکشنبه تاریخ 98/03/26 دفتر معاونت ادارى- مالى

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت نامه بانکى (مدت اعتبار تضمین هاى بانکى باید حداقل 3 ماه 
پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها باشد) چک تضمین شده بانکى ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 1/000/000/000 ریال به 

حساب سپرده دانشگاه زنجان به شماره 1703051819 نزد بانک تجارت.
تذکر مهم: مناقصه گر، از زمان دریافت اســناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و 
مناقصه گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت هاى الف، ب و ج را مى بایست در یک پاکت اصلى قرار داده و به صورت فیزیکى تا ساعت 
12 روز شنبه تاریخ 98/03/25 به دبیرخانه مرکزى دانشگاه زنجان تحویل نمایند. شماره تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر با مدیریت امور 

روابط عمومى دانشگاه زنجانحقوقى و قراردادها، 33052826 - اداره خدمات و پشتیبانى 33052352 

A  سازمان امور مالیاتى کشور
از جمله ســازمان هایى است که در 
ســال هاى اخیر کوشــیده اســت از 
فناورى هاى الکترونیکى و رایانه اى 
در راستاى افزایش سرعت و کیفیت 
خدمت رسانى به ذینفعان خود استفاده 
کند. این سازمان مجموعه تالش هاى 
الکترونیکى کردن  خود در راســتاى 
فرایندهاى مالیات ســتانى را در قالب 
پروژه اى با نام «طرح جامع مالیاتى» 
دنبــال مى کند. تالش هاى ســازمان 
امور مالیاتى در ایــن حوزه مبتنى بر 
الزامات قانونى منــدرج در قوانین و 
اسناد باالدستى مثل قانون برنامه سوم 
توســعه و قانون برنامه پنجم و ششم 

توسعه است.  
هــدف قانونگذاران از تصویب چنین 
قوانینى را بایــد در کنار دغدغه هاى 
آنها براى رهاســازى اقتصاد کشور از 
وابســتگى به اقتصــاد تک محصولى 
و افزایش اتکا بــه درآمدهاى داخلى 
بررســى کرد. اســتفاده از درآمدهاى 
داخلى و به ویــژه درآمدهاى مالیاتى 
بــراى نیل بــه این هــدف نیز بیش 
از هر چیز مســتلزم رصد شــفافانه 
فعالیت هاى اقتصادى اســت. بدون 
یک اقتصاد شــفاف، امکان تمیز دادن 
سره از ناســره براى سیاستگذاران و 
برنامه ریزان وجود نخواهد داشت و 
امکان پشــتیبانى موثر از فعالیت هاى 
مولــد و مفید به حــال جامعه نیز از 
آنها سلب خواهد شــد. از این رو به 
جرات مى توان ادعا کرد راه دستیابى 
به یــک اقتصاد درون زا و غیرنفتى از 
طرح هاى شفافیت افزا مى گذرد. به 
همین دالیل اســت که قانونگذاران و 
سیاســتگذاران اقتصادى مى کوشــند 
نظام مالیاتى به نظامى نوین و کارآمد 
تبدیل شود که در آن محاسبه مالیات 
ها بر اساس اطالعات متقنى صورت 
مى گیرد کــه از منابع مختلف درباره 
فعالیت هاى اقتصــادى مودیان جمع 
آورى مى شــود. شــفافیت اقتصادى 
بدین طریق هم تضمین کننده اجراى 

عدالت مالیاتى اســت و 
هم زمینه را براى مبارزه 
موثر با فرار مالیاتى فراهم 
دیگرى  کند. جنبــه  مى 
مالیاتى  جامــع  طرح  از 
بر آن  تاکید زیــادى  که 
تمام  که  است  این  شده، 
مالیاتى،  عملیات  و  امور 
اعــم از ثبت نام مودیان، 
محاسبه  اظهارنامه،  ارائه 
ابــالغ،  حسابرســى،  و 
پرداخــت  و  اعتــراض 
بــه صــورت  مالیــات 
شود.  انجام  الکترونیکى 
پر واضح است که اجراى 

موفقیــت آمیز این طــرح نتایجى از 
این دســت را در پى خواهد داشت: 
کاهش مدت زمانى که مودیان صرف 
رسیدگى به امور مالیاتى خود مى کنند؛ 
عدم نیاز به حضور فیزیکى در ادارات 
امــور مالیاتى و در نتیجه کاهش تردد 
در سطح شــهر؛ امکان انجام عملیات 
الکترونیکى مالیاتى در هر ســاعت از 

شبانه روز؛ کاهش مصرف کاغذ و ... . 
چند سالى اســت که بخش هایى از 
طرح جامع مالیاتى در حال اجرا است 
و اثرات ملموسى به دنبال داشته است. 
در حــال حاضر تمامــى فرآیندهاى 
مرتبط با ثبت نام و تشــکیل پرونده، 
ارایــه اظهارنامــه در منابــع مالیاتى 
مالیات، خالصه  پرداخــت  مختلف، 

الکترونیکــى،  پرونــده 
ارایه صــورت معامالت 
فهرســت  ارایه  فصلى، 
 10 و  حقــوق  هــاى 
خدمت دیگر به صورت 
مى  انجام  الکترونیکــى 
شــود. عالوه بر آن، هم 
اکنون مودیــان در رابطه 
بــا اوراق ارایه اســناد و 
مدارك، تشخیص مالیات 
و مالیات قطعى، با پیامک 
الکترونیکى از صدور این 
شــوند.  مى  آگاه  اوراق 
همچنین سامانه اى ایجاد 
امکان  به زودى  شده که 
ابالغ الکترونیکى این اوراق نیز وجود 

خواهدداشت.  
در مورد ارائه اظهارنامــه ها نیز باید 
گفت اظهارنامه هــاى مالیاتى حدود 
100 درصــد مودیــان بــه صورت 
الکترونیکى دریافت مى شــود و 80 
درصد اظهارنامه ها نیز پس از انطباق 
با اطالعات دریافتى از دســتگاه ها و 

اشــخاص ثالث، بدون رســیدگى و 
حسابرســى مالیاتى، توســط سامانه 
ســازمان امور مالیاتى مورد تایید قرار 
گرفته و بدون دخالت مامورین مالیاتى 
قطعى مى شــود. اجراى طرح جامع 
مالیاتى حســن دیگرى نیز دارد و آن 
اینکه وظایف مالیاتى تخصصى شده 
و مامورین مالیاتى به جاى اینکه کلیه 
امــور مالیاتى مربوط بــه یک پرونده 
را انجام دهنــد، هرکدام فقط در یک 
فرایند (مشــابه یک خــط تولید) به 
صورتى کامال تخصصى تنها یکى از 
وظایف مالیاتى را به انجام مى رسانند. 
شناسایى مودیان جدیدى که در نظام 
مالیاتى فاقد پرونده هســتند از دیگر 
مزایاى مهم اجراى طرح جامع مالیاتى 
است. اجراى این طرح تاکنون باعث 
شناسایى شمار زیادى از مودیان دانه 
درشــت و فاقد پرونده شــده است 
که فرایند تشــکیل پرونــده و مطالبه 
و وصول مالیات آنها در دســتور کار 
عملیات مالیاتى ســازمان قرار گرفته 
است. شناسایى مالیات گریزانى از این 
دست نقش بسزایى در افزایش عدالت 

مالیاتى خواهد داشت.  
حذف مالیات على الراس نیز از دیگر 
مزایــاى اجراى طرح جامــع مالیاتى 
خواهد بود. محاسبه مالیات بر اساس 
اطالعات شــفاف باعث عدم نیاز به 
تعییــن مالیات به شــیوه على الرأس 
خواهد شــد که این امر نیز به وصول 
مالیــات واقعــى و عادالنــه خواهد 
انجامیــد و رضایت مودیان مالیاتى را 

نیز در پى خواهد داشت. 
کوتاه سخن اینکه طرح جامع مالیاتى 
علیرغم چالش هایى که ممکن است 
در مســیر اجرا پیش روى خود ببیند، 
چشــم انداز و افق روشــنى را مقابل 
نظام مالیاتى و اقتصادى کشور گشوده 
است؛ چشــم اندازى که دورنمایى از 
شفافیت اقتصادى و عدالت مالیاتى در 

آن به وضوح قابل رویت است. 
«گـروه فرهنـگ سـازى مالیاتـى روابـط 
عمومى اداره کل امور مالیاتى استان زنجان»

طرح جامع مالیاتى چیست؟

آ��ی �نا��ه ��و �ی
(نوبت اول)

یک �� ح�ه  ای �� ا�وان �نا��ه  ��و �ی 
و نقل از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعى) مى توانند از طریق سامانه تدارکات (نوبت دوم)

الکترونیکى دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهى در سامانه 

2098003798000004ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2098003798000004ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2098003798000004
مناقصه گران مى توانندج- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه گران مى توانندج- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه گران مى توانند از ساعت 09 روز چهارشنبه تاریخ 

به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
98/98/98 03/03/03 25 صبح روز شنبه تاریخ 25 صبح روز شنبه تاریخ 25  تا ساعت 10

98/98/98 دفتر معاونت ادارى- مالى 03/03/03 26 روز یکشنبه تاریخ 26 روز یکشنبه تاریخ 26 9ساعت 9ساعت 9
 سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت نامه بانکى (مدت اعتبار تضمین هاى بانکى باید حداقل 

پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها باشد) چک تضمین شده بانکى ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 
1703051819 نزد بانک تجارت.

مناقصه گر، از زمان دریافت اســناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و 
مناقصه گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت هاى الف، ب و ج را مى بایست در یک پاکت اصلى قرار داده و به صورت فیزیکى تا ساعت 

مراحل برگزارى مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، 
www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهى در سامانه 
   انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهى در سامانه 
   انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت 

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2098003798000005
09 از ساعت 09 از ساعت 09 روز چهارشنبه تاریخ  ج- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه گران مى توانند

به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
د- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 98/03/25

26 روز یکشنبه تاریخ 26 روز یکشنبه تاریخ 98/03/26 دفتر معاونت ادارى- مالى ى- زمان و محل بازگشایى پاکت ها: ساعت 10
 سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت نامه بانکى (مدت اعتبار تضمین هاى بانکى باید حداقل 

ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها باشد) چک تضمین شده بانکى ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به
به شماره 1703051819 نزد بانک تجارت.

 مناقصه گر، از زمان دریافت اســناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و 
مناقصه گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت هاى الف، ب و ج را مى بایست در یک پاکت اصلى قرار داده و به صورت فیزیکى تا ساعت 

شناســایى مودیــان جدیــدى که در نظــام مالیاتى 
فاقــد پرونــده هســتند از دیگــر مزایــاى مهــم اجــراى 
ــرح  ــن ط ــراى ای ــت. اج ــى اس ــع مالیات ــرح جام ط
ــان  ــادى از مودی ــون باعــث شناســایى شــمار زی تاکن
دانــه درشــت و فاقــد پرونــده شــده اســت کــه فرایند 
تشــکیل پرونــده و مطالبــه و وصــول مالیــات آنهــا در 

دســتور کار عملیــات مالیاتــى ســازمان 
قــرار گرفتــه اســت. شناســایى مالیــات 
گریزانــى از این دســت نقش بســزایى در 
افزایــش عدالــت مالیاتى خواهد داشــت.  

 ماه شمســی ( تا پایان سال 1400
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

–و پاکت هاى مزایده به نشــانى زنجان –و پاکت هاى مزایده به نشــانى زنجان – خیابان شــهدا  ( استانداري سابق ) 
 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 

و موم شده تا حداکثر پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 03/19/
همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه 
–  تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج  106 داخلی 106 داخلی 106 024 – 33363519

آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .
10500 مترمربع طبق شرح در اسناد و کروکی مشخص شده در اسناد .

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 
 ( بیست میلیون ) ریال .

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي 33

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 
 ( بیست میلیون ) ریال .

33قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي 33قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي 33
 ( ششصد و شصت میلیون ) ریال .

/33 ( سی و سه میلیون ) ریال

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي 33
 ( ششصد و شصت میلیون ) ریال .

000/ ( سی و سه میلیون ) ریال

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 
 ( بیست میلیون ) ریال .

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي 33
 ( ششصد و شصت میلیون ) ریال .

000/ ( سی و سه میلیون ) ریال

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 
 ( بیست میلیون ) ریال .

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي 33
 ( ششصد و شصت میلیون ) ریال .

/33 ( سی و سه میلیون ) ریال

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 
 ( بیست میلیون ) ریال .

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي 
 ( ششصد و شصت میلیون ) ریال .

33

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 
 ( بیست میلیون ) ریال .

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي 
 ( ششصد و شصت میلیون ) ریال .

33

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 
 ( بیست میلیون ) ریال .

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي 
 ( ششصد و شصت میلیون ) ریال .

33

سازمان همیارى شهرداریهاى استان زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاري بهره برداري محیط آبی 
پشت سد گاوه زنگ زنجان با مساحت تقریبی 10500 مترمربع با مزایده عمومی با قیمت پایه ذیل 

 ماه شمســی ( تا پایان سال 1400
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

 خیابان شــهدا  ( استانداري سابق ) 

سازمان همیارى شهرداریهاى استان زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاري بهره برداري محیط آبی 
پشت سد گاوه زنگ زنجان با مساحت تقریبی  مترمربع با مزایده عمومی با قیمت پایه ذیل 

 ماه شمســی ( تا پایان سال 1400

سازمان همیارى شهرداریهاى استان زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاري بهره برداري محیط آبی 
پشت سد گاوه زنگ زنجان با مساحت تقریبی  مترمربع با مزایده عمومی با قیمت پایه ذیل 

 ماه شمســی ( تا پایان سال 1400
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

 خیابان شــهدا  ( استانداري سابق ) 

سازمان همیارى شهرداریهاى استان زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاري بهره برداري محیط آبی 
پشت سد گاوه زنگ زنجان با مساحت تقریبی  مترمربع با مزایده عمومی با قیمت پایه ذیل 

 ماه شمســی ( تا پایان سال 1400
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

 خیابان شــهدا  ( استانداري سابق ) 

سازمان همیارى شهرداریهاى استان زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاري بهره برداري محیط آبی 
پشت سد گاوه زنگ زنجان با مساحت تقریبی 10500

 ماه شمســی ( تا پایان سال 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

سازمان همیارى شهرداریهاى استان زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاري بهره برداري محیط آبی 
پشت سد گاوه زنگ زنجان با مساحت تقریبی 10500

 ماه شمســی ( تا پایان سال 1400
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

سازمان همیارى شهرداریهاى استان زنجان در نظر دارد نسبت به واگذاري بهره برداري محیط آبی 
پشت سد گاوه زنگ زنجان با مساحت تقریبی 10500

 ماه شمســی ( تا پایان سال 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
98/03 به دبیرخانه واقع در طبقه 
همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه 
  تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج 

 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
 به دبیرخانه واقع در طبقه 
همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه 
  تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج 

 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
98/03 به دبیرخانه واقع در طبقه 
همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه 
  تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج 

 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
98/03 به دبیرخانه واقع در طبقه 
همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه 
  تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج 

دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
98 به دبیرخانه واقع در طبقه 
همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه 
  تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج 

دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
98 به دبیرخانه واقع در طبقه 
همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه 
  تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج 

دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
98 به دبیرخانه واقع در طبقه 
همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه 
  تماس حاصل فرمایند. همچنین هزینه درج 

 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 

و موم شده تا حداکثر پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه 

و یا با شماره هاى 33363519
آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .

 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 

و موم شده تا حداکثر پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه 

و یا با شماره هاى 
آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .

 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 

و موم شده تا حداکثر پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه 

و یا با شماره هاى 33363519
آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .

 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 

و موم شده تا حداکثر پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه 

و یا با شماره هاى 33363519
آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .

دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
و موم شده تا حداکثر پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه 
و یا با شماره هاى 33363519

آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .

دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
و موم شده تا حداکثر پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه 
و یا با شماره هاى 33363519

آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .

دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
و موم شده تا حداکثر پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

همکف سازمان اقدام نمایند . براى کسب اطالعات بیشتر در این باره به نشانى ذکر شده مراجعه 
و یا با شماره هاى 33363519

آگهى بر عهده برنده مزایده میباشد .
 مترمربع طبق شرح در اسناد و کروکی مشخص شده در اسناد .

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

 ماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

 مترمربع طبق شرح در اسناد و کروکی مشخص شده در اسناد .
قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

33 ماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

 مترمربع طبق شرح در اسناد و کروکی مشخص شده در اسناد .
قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

3333 ماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

 مترمربع طبق شرح در اسناد و کروکی مشخص شده در اسناد .
قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

 ماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

 مترمربع طبق شرح در اسناد و کروکی مشخص شده در اسناد .
قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 
 مترمربع طبق شرح در اسناد و کروکی مشخص شده در اسناد .

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 
 مترمربع طبق شرح در اسناد و کروکی مشخص شده در اسناد .

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

بمدت به مدت تقریبی  ماه شمســی ( تا پایان سال 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

و پاکت هاى مزایده به نشــانى زنجان 
 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 

33بمدت به مدت تقریبی 33بمدت به مدت تقریبی 33 ماه شمســی ( تا پایان سال 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

و پاکت هاى مزایده به نشــانى زنجان 
 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 

33بمدت به مدت تقریبی 33بمدت به مدت تقریبی 33 ماه شمســی ( تا پایان سال 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

و پاکت هاى مزایده به نشــانى زنجان 
 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 

 ماه شمســی ( تا پایان سال 

 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 

33بمدت به مدت تقریبی 33بمدت به مدت تقریبی 33 ماه شمســی ( تا پایان سال 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

و پاکت هاى مزایده به نشــانى زنجان 
 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 
تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 
تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

و پاکت هاى مزایده به نشــانى زنجان 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 
تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 
تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

و پاکت هاى مزایده به نشــانى زنجان 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 
تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 
تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

و پاکت هاى مزایده به نشــانى زنجان 

1400 خورشیدى ) با شرایط قید شده در 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

/03 تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

 خیابان شــهدا  ( استانداري سابق ) 
 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 

 خورشیدى ) با شرایط قید شده در 1400 خورشیدى ) با شرایط قید شده در 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

/
 خیابان شــهدا  ( استانداري سابق ) 

 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 

1400 خورشیدى ) با شرایط قید شده در 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

/ تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

 خیابان شــهدا  ( استانداري سابق ) 
 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 

1400

 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 

1400 خورشیدى ) با شرایط قید شده در 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

/ تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 
اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

 خیابان شــهدا  ( استانداري سابق ) 
 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 
تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 03/19

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 
تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 
19تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 19

 خیابان شــهدا  ( استانداري سابق ) 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 
03 تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 
تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

 خیابان شــهدا  ( استانداري سابق ) 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 
03 تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 
تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخه 

اســناد فراخوان اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم داراى شرایط دعوت به عمل مى آید از 

 خیابان شــهدا  ( استانداري سابق ) 

10500مساحت تقریبی محل مزایده : 10500مساحت تقریبی محل مزایده : 10500
قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

 ( بیست میلیون ) ریال .
قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي 

مساحت تقریبی محل مزایده : 
قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي 

مساحت تقریبی محل مزایده : 10500
قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

 ( بیست میلیون ) ریال .
قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي 

مساحت تقریبی محل مزایده : 10500
قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

 ( بیست میلیون ) ریال .
قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي 

10500مساحت تقریبی محل مزایده : 10500مساحت تقریبی محل مزایده : 10500
قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

 ( بیست میلیون ) ریال .

10500مساحت تقریبی محل مزایده : 10500مساحت تقریبی محل مزایده : 10500
قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

 ( بیست میلیون ) ریال .

10500مساحت تقریبی محل مزایده : 10500مساحت تقریبی محل مزایده : 10500
قیمت پایه مزایده براي بهره برداري موقت از محل براي یکماه خورشــیدى طبق نظر کارشناس 

 ( بیست میلیون ) ریال .

 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از  ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
دریافت اسناد و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تکمیل و ارائه قیمت و عودت پاکت هاى مهر 
 ساختمان مرکزي سازمان  - واحد امالك و سرمایه گذاري مراجعه و بعد از 
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و چشم هایت شــعر سیاه گویایى اسـت لبت صریح ترین آیه ى شــکوفایى است 
چو قله هاى مه آلود محو و رویایى است چه چـــیز دارى با خویشتن که دیدارت 
که در کمال ظــرافت کمال واالیى است چگونه وصف کنم هیــات غـریب تو را 
کنون شکوه تو و بهت من تماشایى است تو از معابد مشــرق زمیــن عظیم تــرى 
گشوده بال تر از مرغکان دریــایى است در آسمانه ى دریـــاى دیدگان تو شـرم 
که خوابناك تر از عطرهاى صحرایى است شمیم وحشى گیسـوى کـولى ات نــازم 
که این بلیغ ترین مبحـث شناسایى است مجال بوسه به لب هاى خــویشتن بدهیم 
چنین که یاد تو زودآشنا و هرجایى است نمى شود به فراموشى ات سپرد و گذشـت 
که چون غریبى من مبهم و معمایى است تو -بارى- اینک از اوج  بى نیازى خـود 
که دردناك ترین ساقه هاى تنهایى اسـت پناه غربت غــمناك دست هایى باشــن 

رییس کمیسیون شهرسازى و معمارى شوراى شهر زنجان:

هر محله اى اصالت و گذشته و تاریخى دارد

محله هاى قدیمى هر شهرى نشان دهنده گذشته تاریخى مردم آن شهر است که به نام هاى مختلف 
در بین مردم مشــهور بوده و در زنجان نیز محله هاى قدیمى همواره تاریخ ســاز بوده اند. اسامى 
کوچه هاى شهر زنجان مانند اکثر شهرهاى کشور در حال تغییر هستند و با گسترش زندگى شهرى 
گاها مشاهده مى شود که اسامى این محله هاى قدیمى به فراموشى سپرده مى شوند و اسامى جدید 
جاى آنها را مى گیرد. در همین راستا بازنویسى نام ها و محله هاى قدیمى شهر زنجان که به عنوان 
بخشــى از تاریخ و فرهنگ شهرى این استان شناخته مى شــود در دوره شوراى شهر چهارم مورد 
توجه قرار گرفت و بر این اســاس پیشنهادى به شــهردارى داده شد تا اسامى قدیمى محالت در 
معابر شهرى استان احیا شوند تا از این رهگذر نسل امروز با این بخش از تاریخ و اصالت شهرى 

خود نیز آشنا گردند.
در این خصوص رییس کمیســیون شهرسازى و معمارى  شوراى اسالمى شهر زنجان با اشاره به 
اینکه هر محله اى اصالت و گذشته و تاریخى دارد، اظهار کرد: ما به عنوان نماینده نسلى که در آن 
زیست مى کنیم نام برخى از این محالت را  مى شناسیم و با آن مانوس هستیم، اما باید توجه داشت 

که نسل آینده به مرور زمان این اسامى را از یاد خواهند برد.
حمیدرضا حمیدى ادامه داد: در این راستا براى حفظ اصالت این قسمت از بافت شهرى الزم است 
که اســامى قدیم را به طریقى حفظ کنیم چرا که اسامى محالت و معابر جزئى از هویت و اصالت 

یک شهر شناخته مى شود.
وى با اشــاره به اینکه اســامى گذاشته شــده بر روى محالت قدیمى بى دلیل انتخاب نمى شدند، 
خاطرنشان کرد: بایستى وجه تسمیه اى در این خصوص وجود داشته باشد که این موضوع خود مى 

تواند نشان دهد که در آن زمان این منطقه چه شرایطى داشته است.
عضو شــوراى شــهر زنجان در پاســخ به اینکه «این پروژه در چه مرحله اى است و چه کارها و 
فعالیت هایى در این زمینه انجام شــده است؟»، گفت: از جمله اقدامات عملى که تاکنون در زمینه 
احیاى اسامى محالت قدیمى استان صورت گرفته است، این است که در حال حاضر نقشه اى در 
این زمینه تدوین شده است که در آن محدوده محالت در بافت قدیمى و جدید را مشخص کرده 
اســت و در این نقشه تغییراتى که در محدوده  بافت جدید رخ داده است و مرز محالت در بافت 

قدیم به نوعى مشخص شده است.
حمیدى ادامه داد: اما این مســئله که نام هر محله در قدیم چه بوده اســت؟ و به مرور زمان چه 
تغییراتى در آن ایجاد شده است، نیازمند مطالعه است که در حال حاضر صورت نگرفته است ضمن 
اینکه مى توان اذعان داشت برخى از اسامى در اختیار هست. این مسئول خاطرنشان کرد: سازمان 
فرهنگى شــهردارى بودجه اى با عنوان احیاى اسامى قدیمى محالت در معابر شهر زنجان در این 

زمینه پیش بینى کرده است تا در این راستا اقداماتى صورت بگیرد.
وى افزود: ما در کنار این امر سعى مى کنیم تا هر اقدام جدید شهر سازانه که در بافت قدیم انجام 
مى شــود، منطبق با حال و هواى بافت قدیم باشــد به طورى که با باز گشایى خیابان زینبیه غربى 
شاهد خواهیم بود که تمامى مبلمان شهرى این منطقه بر مبناى بافت قدیم شهر تعبیه خواهد شد و 
در کنار آن سعى خواهیم کرد که نقاشى و طرح هایى که به کار گرفته مى شود سبک و سیاق بافت 

سنتى زنجان را داشته باشد.
این عضو شوراى شهر خاطرنشان کرد: همچنین به طور کلى سعى خواهد شد تا در بافتهاى قدیمى 

شهر به جاى استفاده از آسفالت، سنگفرش را جایگزین کنیم که منطبق با بافت قدیم شهر است.
وى افزود: به طور کلى اعتقاد بر این است که براى اینکه بتوانیم به محالت هویت ببخشیم نیاز به این 
امر است که هر محله را از محله دیگر متمایز کنیم. ضمن اینکه با توجه به اینکه مرز محالت مشخص 
شده است مى توان براى هر محله تم مشخص آن محله را تعبیه کنیم که این مسئله مى تواند بر روى 
مواردى نظیر نوع مبلمان، رنگ جداول و نوع سنگفرش و سایر موضوع ها نمود پیدا کند که این هدف 
یک هدف آرمانگرایانه است که اگر به این امر برسیم به هویت بخشى محالت ما کمک خواهد کرد.

خبر

A  شهردار زنجان درحاشیه مراسم یک 
افطارى مهمان شــهرمان باشیم گفت : ضرورت 
هم نشینى و تعامل شهروندان با یکدیگر و ایجاد 
احساس تعلق شهر،ما را برآن داشت تا امسال با 
مشارکت خیرین و سازمان فرهنگى شهردارى با 
برپایى سفره افطار در پیاده راه سبزه میدان میزبان 

شهروندان باشیم.
به گزارش مدیریــت ارتباطات و اموربین الملل 
شهردارى زنجان، مسیح اله معصومى اظهار کرد: 
پیاده راه سبزه میدان فضایى است براى تعامالت 
اجتماعى و از ابتدا که این فضا در اختیار سازمان 
فرهنگى قرارگرفته است ســعى شده از ماشین 
محورى به ســوى انســان محورى ونیازافراد به 
تعامل در اجتماع در این محور خود را نشان دهد.
معصومى گفت: شــهردارى از تمــام طرحهاى 
پیشنهادى در حوزه ساخت فضا هاى فرهنگى، 

اجتماعى و توســعه شهرى حمایت و مساعدت 
الزم را دارد و طرح یک افطارى مهمان شهرمان 
باشیم پیشــنهادى بود که توسط یکى از خیرین 
مطرح شد و سازمان فرهنگى شهردارى در کوتاه 

ترین زمان شرایط را براى برگزارى فراهم کرد.
 وى هدف از تشکیل سازمان فرهنگى شهردارى 
را ارتبــاط گیــرى با مردم، خیرین و ســمن ها 
دانســت و عنوان کرد: در اموراتى که شهرداریها 
نتواننــد به دولتها کمک کنند ســازمان فرهنگى 
شــهردارى بازوى کمکى خوبى میتواند باشد و 
یکى از اصلى ترین راههاى برون رفت اقتصادى 
و اجتماعى کشور نگاه به خیرین، سرمایه گذاران 
و حکومت هاى محلى اســت.  شهردار زنجان 
ادامــه داد : امیدواریم حرکت هاى این چنینى و 
گســتردن سفره هاى افطار ســاده باعث شود تا 
خیرین در تمام امورات به بحث خیریه بپردازند .

A  شـهر اسـالمى  شـوراى  رییـس 
زنجـان بـا بیـان اینکـه فقـط براى یـک عضو 
شـوراى شـهر زنجان زنجان مأموریت سفر به 
سـوئیس دادیم، گفت: دو نفر دیگر خودشـان 

هزینـه سفرشـان را پرداخـت کرده انـد.
 اسـماعیل دویران  در جلسـه رسـمى و علنى 
شـوراى شـهر زنجـان دربـاره سـفر اعضـاى 
شـورا و شـهردار زنجان به ژنو اظهار داشـت 
بـه  کمـک  وظیفـه   un-habitat سـازمان   :
توسـعه بیشـتر کشـورهاى کمتر توسـعه یافته 
و ارائـه راهـکار و گاهـا تزریـق مالى بـه آنها 

ست. ا
رییس شـوراى اسالمى شـهر زنجان همچنین 
اعـزام  نحـوه  و  سـفر  هزینه هـاى  دربـاره 
اعضـاى شـورا به ژنـو نیز اظهار کـرد: دعوت 
بـراى همایـش از همـه اعضا انجام شـده بود.
وى بـا اشـاره بـه اینکه تصمیم جمعـى بر این 
شـد که از شـورا چهار نفر و از شـهردارى نیز 
چنـد نفر در این سـفر حضور داشـته باشـند، 
اضافـه کرد: ما نمى توانسـتیم شـورا را تعطیل 
کنیـم، کارى کـه حتـى قانـون نیـز اجـازه آن 

را نـداده بـود از همیـن رو روال قانونى سـفر 
اعضـاى شـورا و شـهردار از طریـق وزارت 

کشـور و اسـتاندارى انجام  شـد.
دویـران تصریـح کـرد: تـا روز آخر مجـوز از 
وزارت کشـور نیامـده بـود، امـا روز یکشـنبه 
در سـاعت 14 عصـر نامـه وزارت کشـور بـه 

دسـتمان رسـید کـه طبـق آن بـه یـک عضـو 
شـورا (حمیدرضـا حمیدى) مجوز داده شـده 
بـود، بـر همیـن اسـاس ما بـه دیگـر اعضاى 
شـورا اعـالم کردیـم که مـا حـق ماموریت و 
هزینه کـرد بـراى ایـن سـفر از طریـق شـورا 
نخواهیـم داشـت و بنده نیز قـادر خواهم بود، 

فقـط مرخصـى بـراى شـما رد کنم.
بـا  زنجـان  شـهر  اسـالمى  شـوراى  رییـس 
بیـان اینکـه از ناحیـه شـهردار نیـز شـهردار، 
رییـس سـازمان  سـرمایه گذارى و یـک نفـر 
از مجموعـه حراسـت حضـور پیـدا کردنـد، 
گفـت: بقیـه دوسـتان یک ریـال نیـز از ناحیه 

نداشـتند. هزینه کـرد  شـهردارى 
وى افـزود: مفاصـا حسـاب شـورا در یـک 
سـال کـه بـه میـزان 790 میلیون تومان اسـت 
نیـز مشـخص اسـت و مـا حاضـر بـه ارائـه 

هزینه کـرد آن هـم هسـتیم.
عنـوان مى شـود سـفر  اگـر  افـزود:  دویـران 
برخـى افـراد غیرقانونـى اسـت مـا در قبـال 
آن پاسـخگو نیسـتیم، چـون غیرقانونـى بودن 
زمانـى معنـا دارد کـه از طـرف شـورا اعـزام 
شـده باشـند و هزینـه آن را شـورا پرداخـت 
کـرده باشـد. رییـس شـوراى اسـالمى شـهر 
زنجـان تصریـح کـرد: ایـن اعضـا در قالـب 
ماموریـت ادارى نرفته انـد کـه حضـور آنهـا 
غیرقانونـى باشـد، امـا اینکه خودشـان چقدر 

هزینـه  کرده انـد بـه بنـده ارتبـاط نـدارد. 

رییس شوراى اسالمى شهر زنجان: 

فقط براى یک عضو شوراى زنجان مأموریت سفر به سوئیس دادیم

شهردار زنجان:

پیاده راه سبزه میدان فضایى براى تعامالت اجتماعى است

A  فرماندار شهرســتان زنجان گفت: اعمال افزایش قیمت
نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومى پیش از تصویب در ســتاد 

تنظیم بازار استان غیر قانونى است.
رضا عســگرى افزود : شوراى شــهر زنجان پس از بررسى نرخ 
مصوب، افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل عمومى را به فرماندارى 
زنجان ارسال کرده اســت. فرماندار شهرستان زنجان با بیان اینکه 
در هیــأت تطبیق افزایش نرخ کرایه نــاوگان حمل و نقل عمومى 
به تصویب رســیده است، بیان کرد: این نرخ پس از تصویب ستاد 
تنظیم بازار قابل اجرا اســت. وى با اشاره به اینکه نظر ستاد تنظیم 
بازار در این زمینه تاکنون اعالم نشــده است، عنوان کرد: هر گونه 

افزایش قیمت، پیش از اعالم رسمى غیرقانونى است.
عســگرى در واکنش بــه اعمال زود هنگام افزایش نرخ توســط 
اتوبوس ها گفت: از طرف شهردارى به نمایندگان رانندگان ناوگان 

حمل و نقل عمومى در بخش اتوبوس اعالم شــده که در صورت 
همراهى این نــاوگان، افزایش قیمت از ابتــداى فروردین اعمال 
خواهد شــد، تا صاحبان خودرو متضرر نشوند و مابه التفاوت این 

مبلغ از طریق تراکنش کارتى به صورت یارانه واریز خواهد شد.
فرماندار شهرستان زنجان با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودسرانه 
توسط اتوبوسرانى خالف قانون است، بیان کرد: به نماینده رانندگان 
نیز اعالم شده با توجه به تخلف صورت گرفته، چاره اى جز حذف 

یارانه پیش بینى شده وجود ندارد.
وى با بیان اینکه جلســات مختلفى بین نمایندگان شــهردارى و 
رانندگان براى حل مشــکالت برگزار شــده اســت، اضافه کرد: 
پیشنهادات و تقاضاهاى مطرح شده در این جلسات، طى نامه اى به 

شهردارى ارسال شده است.
در  راننـدگان  درخواسـت هاى  کـرد:  نشـان  خاطـر  عسـگرى 

شـهردارى مـورد بررسـى قرار گرفتـه و در صورت امکان توسـط 
شـهردارى اقدامـات حمایتـى انجـام مى شـود.

فرماتدار زنجان:

افزایش کرایه هاى حمل و نقل عمومى غیرقانونى است

A  رییـس جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
کمیسـیون توسـعه عمـران و محیط زیسـت 
شـوراى شـهر زنجـان  بـا اشـاره بـه وقایـع 
جنگ جهانـى اول و جنگ جهانى دوم گفت 
: کسـانى که سـوئیس را سـاختند، در جریان 
جنگ جهانى دوم 10 میلیون نفر از کشـور ما 

را بـه قحطى کشـاندند.
ــزود : یکــى از اقدامــات  ــاس راشــاد اف عب
ــه شهرســازى  ــوط ب ذیــل ســند 2030 مرب
ــهروندان  ــه ش ــه ب ــتانى ک ــت و دوس اس

گــزارش مى  دهنــد کــه نکنــد مــا بــه بهانــه 
حضــور در ژنــو موضــوع شهرســازى کــه 
از کشــور اجــرا مى شــود،  در بخشــى 

ــت. ــند 2030 نیس ــزو س ج
وى تصریـح کـرد: معمـوال جلسـات اکـو 
نـه بـا میزبانـى ژنـو بلکـه بایـد بـه میزبانى 

کشـورهاى عضـو برگـزار مى شـود.
عضـو شـوراى اسـالمى شـهر زنجـان بـا 
اشـاره بـه اینکـه تعریـف از یـک کشـور 
چـون سـوئیس کـه هیـچ سـنخیتى از نظـر 
فرهنگـى و دینـى بـا مـا نـدارد، بیـان کرد: 
بنـده از دوسـتان خواهـش دارم کـه وقتـى 
بـراى هـدف خاصى بـه کشـورى مى  روند 
صرفـا در همـان زمینـه فوکـوس کـرده و 

گـزارش دهنـد.
وى بـا بیان اینکه اگر مبنایـى بر الگوگیرى 
از شـهرى اسـت، بهتـر اسـت کـه آن را 
تکـرار نکنیـم، گفـت: بهتـر اسـت تعریف 
و تمجیـد از یک شـهر با حساسـیت انجام 
  Un-habitat  شـود، چون ایـن سـازمان
زیرمجموعـه همـان سـازمان مللى اسـت 
روا  مـا  کشـور  بـه  بسـیارى  ظلـم  کـه 

است. داشـته 

A  شـهردار زنجان  در جلسـه علنى
شـوراى شـهر با بیـان اینکه آغاز سـفر ژنو 
از آنجـا بـود کـه در ابتـداى سـال 96 یـک 
تفاهم نامـه بیـن موسسـات اکـو منعقـد و 
برنامه هـا از ایـن موضـوع آغاز شـد، اظهار 
کـرد: پـس از ایـن موضـوع اقدامـات الزم 
در راسـتاى هماهنگـى مربـوط انجـام و در 
روز هشـتم مـرداد یعنـى روز زنجـان ابالغ 

زنجـان شـهر پیشـرو آغاز شـد .
مسـیح اله معصومـى بـا بیـان اینکـه پس از 
ایـن موضـوع مطالعـات الزم در این حوزه 
انجـام و بودجـه 10 میلیارد تومانى توسـط 
بـراى  کشـور  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان 

جهانـى شـدن شـهر زنجـان ابالغ شـد.
وى بـا بیـان اینکه پـس از تصویب موضوع 
اسـتاندارى  سـوى  از  مربوطـه  الیحـه  و 
مربـوط  تشـریفات  نیـز  کشـور  وزارت  و 
در راسـتاى حضـور در ژنـو و همچنیـن 
اقدامـات مربوط انجام شـد، گفـت: در این 
سـفر نیـز در راسـتاى معرفـى اسـتان نیـز 

اقدامـات مختلفـى انجـام شـد.
شــهردار زنجــان بــه برخى از دســتاوردهاى 
ســفر ژنــو اشــاره کــرد و گفــت: از جملــه 

دســتاوردهاى ایــن ســفر مطــرح شــدن نام 
ــن  ــوان شــهر پیشــرو در بی ــه عن زنجــان ب
اعضــاى  Un-habitat و city leaders در 
ــه کار،  ــق ارائ محــل ســازمان ملــل از طری
ــهر  ــرمایه گذارى ش ــاى س ــان فرصت ه بی
ــاتید و  ــى از اس ــور جمع ــان در حض زنج
دانشــجویان دانشــگاه ژنــو و اســتقبال آنها، 
ــوان  ــه عن ــان ب ــام زنج ــد ن ــب ش تصوی
 city leaders ــزارش ــرو در گ ــهر پیش ش

ســال 2020 درج شــود.

رییس کمیسیون توسعه عمران و محیط زیست شوراى شهر زنجان:

موضوع شهرسازى غربى بخشى از سند 2030 است
شهردار زنجان در جلسه علنى شوراى شهر با اشاره به سفر خود به سوییس :

در ژنو اقدامات مختلفى براى معرفى استان انجام شد
A  صالحى ریس دادگســترى

شهرســتان سلطانیه  اظهار داشت : در 
ماه هاى پایانى سال 1397 با پیگیرى 
هاى  رییس محترم کل دادگســترى 
بسیار خوبى  اســتان زنجان ،حرکت 
بــراى کاهش زندانیان اســتان زنجان 
صــورت گرفت ، به طــورى که هم 
اکنون در این شهرســتان فقط هشت  
نفر زندانــى از بابت محکومیت مالى  
و بدهى در زندان به ســر مى برند و 
براى آزادى آنها به ســیصد و بیست 
میلیــون تومان پول نیاز اســت.  وى 
اینکه دادگسترى شهرستان  بااشاره به 
سلطانیه نیز همگام با دیگر شهرستان 
هاى اســتان زنجان بــراى آزاد کردن 
زندانیان محکومیت هاى مالى و براى 
نخســتین بار در ماه رمضان اقدام به 
برگزارى آیین جشن گلریزان خواهد 
کرد، افزود:  دادگسترى سلطانیه از این 

روى از ابتداى ماه رمضان اقدامات مقدماتى براى برگزارى باشکوه این جشن  آغاز کرده  است 
که از جمله آن  شناســایى خیرین و دعوت از آنان و تولید فیلم کوتاه دراین باره  و همچنین  
تشکیل کارگروه هاى تخصصى و همفکرى و هماهنگى با برخى از افراد خوشنام و داوطلب 
در این امر خداپسندانه مى باشد .  وى درپایان ابراز امیدوارى کرد  همه همشهریان عزیز استان 
به ویژه شهرستان سلطانیه در این آیین که در روز بیست و هفتم ماه  مبارك رمضان مصادف با 
دوازدهم خرداد ماه در سالن عالمه حلى این شهرستان با حضور مسووالن استان و شهرستان 
ســلطانیه برگزار  مى گردد، شرکت داشته باشند تا با این اقدام خداپسندانه گام موثرى از براى  

کاهش جمعیت کیفرى زندان ها به ویژه در استان  و شهرستان سلطانیه برداشته شود.

جشـن گلریزان به منظـور آزادى زندانیان
جرایـم غیرعمد در شهرسـتان سـلطانیه
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